Dôvodová správa k návrhu na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu
BIO-EN-AREA
Uznesením
. 21/2010 z februára 2010 Zastupite stvo
spolufinancovanie projektu BIO-EN-AREA vo výške 60 000 EUR.

KSK

schválilo

Dôvody pre predloženie návrhu na vystúpenie KSK z projektu BIO-EN-AREA:
Neschválenie investi nej komponenty projektu zo strany vedúceho partnera projektu
Vplyvy hospodárskej krízy a nepriaznivá situácia v tvorbe príjmovej asti rozpo tu
KSK v súvislosti so schváleným spolufinancovaním projektu
Režim platieb pri implementácii projektu formou refundácie (nie zálohových platieb,
ktoré je pre KSK výhodnejšie)
V úvode realizácie projektu BIO-EN-AREA došlo k personálnej zmene vedúceho
manažéra projektu, ím sa zmenila filozofia konštrukcie komponentov projektu. Partneri
projektu dali prednos tzv „mäkkým aktivitám“ pred pilotnou investíciou do technológie
v rámci minigrantovej schémy. Napriek osobným rokovaniam a ani po dlhodobejšej
elektronickej komunikácii sa nám stanovisko našich partnerov nepodarilo zmeni . Týmto sa
zásadne zmenila východisková situácia participácie KSK , ktorou sme sa riadili pri vstupe do
tohto projektu.
Odstúpenie od projektu BIO-EN-AREA nebude ma negatívny vplyv na rozpo et
KSK (sankcia za odstúpenie z projektu) a ani na imidž KSK, ke že stav verejných výdavkov
je kritický v celej Európskej únii.
Stru né pripomenutie dôvodov vstupu KSK do projektu BIO-EN-AREA:
Vstup KSK do projektu BIO-EN-AREA odbor regionálneho rozvoja za al pripravova
v roku 2008 s cie om realizova uznesenia Zastupite stva KSK . 362/2007 o Energetickej
politike KSK a 574/2008 o príprave Regionálnej surovinovej politiky, v ktorých sme sa
zaviazali k rozpracovaniu Energetickej politiky KSK do subregiónov a k podpore využívania
obnovite ných zdrojov energií. Rozpracovanie energetickej politiky do subregiónov je asovo
a finan ne ve mi náro né, preto sme sa rozhodli nájs externé zdroje financovania formou
vstupu KSK do medzinárodného projektu BIO-EN-AREA. Hlavným zámerom projektu je
posilni regionálnu politiku v oblasti využívania bioenergetiky a napomôc zú astneným
regiónom spracova regionálny ak ný plán využívania biomasy a návrh jeho praktickej
aplikácie pomocou investi ných projektov.
Projekt sa realizuje v rámci Iniciatívy spolo enstva INTERREG IV.C, kde sa všetky
projekty financujú systémom refundácie. Vedúci partner projektu je finan ne zodpovedný
Riadiacemu orgánu za implementáciu projektu na nadnárodnej úrovni, t.j. vedúci partner raz
za šes mesiacov zasiela správu o dosiahnutom pokroku vrátane finan nej správy. Až
po schválení správy o pokroku Riadiaci orgán poukazuje vedúcemu partnerovi projektu
finan né prostriedky, ktoré vedúci partner zasiela na základe schváleného rozpo tu
zapojeným projektovým partnerom. Tento proces trvá niekedy aj 12 mesiacov, t.j. KSK by za
vynaloženými finan nými prostriedkami musel aka spravidla 12 až 18 mesiacov.
Vstupom KSK do projektu BIO – EN – AREA a schválením spolufinancovania
plánovaných projektových aktivít sme sa zaviazali k spracovaniu týchto výstupov:
• Regionálny ak ný plán využívania biomasy Košického kraja
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•

Tento záväzok vyplynul zo záverov Koncepcie využitia po nohospodárskej a lesníckej
biomasy na energetické ú ely SR, Energetickej politiky KSK, Stratégie využívania
obnovite ných zdrojov energie KSK, Regionálnej inova nej stratégie KSK, Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, ktoré sme povinní nap a . Spoluú as KSK
v projekte mala by jednou z ciest pre dosiahnutie vecného plnenia vyššie uvedených
koncepcií a politík z mimorozpo tových zdrojov
štúdia uskuto nite nosti „Zásobovanie teplom vybratého rómskeho osídlenia v KSK –
možnosti a zdroje využitia bioenergetiky“
mikrograntová schéma, ktorá mala umožni zapojenie sa budúcich lokálnych partnerov
do riešenia predmetnej problematiky. Rozpo et mikrograntovej schémy mal by vo výške
200 000,- EUR. Po ítalo sa, že do schémy sa zapoja zariadenia v zria ovate skej
pôsobnosti KSK, v ktorých bude možné modernizova technologické vykurovacie
zariadenie. Vzh adom k existujúcemu stavu by to znamenalo výrazný príspevok k riešeniu
havarijného stavu v niektorých našich zariadeniach.
Návrh alšieho postupu:

Vzh adom k výraznej zmene podmienok pre realizáciu projektu, relatívne vysokej
výške spolufinancovania a najmä pretrvávajúcej hospodárskej kríze a nízkej tvorbe príjmovej
asti rozpo tu KSK navrhujeme Zastupite stvu KSK, aby Košický samosprávny kraj odstúpil
od projektu BIO-EN-AREA a h adal iné finan né zdroje na plnenie uznesenia . 362/2007 o
Energetickej politike KSK. Zárove z finan ných dôvodov žiadame do asne pozastavi
kontrolu plnenia predmetného uznesenia.
Odbor regionálneho rozvoja a plánovania v spolupráci s odborom riadenia a
implementácie európskych projektov bude h ada vhodnú výzvu na realizáciu aktivít
projektu, ktorej financovanie sa bude realizova formou zálohových platieb. Ako reálna
možnos riešenia sa ukazuje program cezhrani nej spolupráce ENPI, kde za predpokladu
úspešnosti projektu môžme dosta zálohovú platbu dopredu až do výšky 80 % skuto ných
nákladov prípadne schváleného projektu.

Košice 26. 7. 2010
Spracovali:
Ing. Mária Molnárová
Ing. Viera Dulinová
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